
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 االلعابقسم:  

قدم  دبلوم الدراسات العليا)اجلانب النظرى للتخصصات العملية كرةتوصيف مقرر 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتدفصل دراسي  (

 بيانات املقرر -1

  

 دبلوم الدراسات العلياالفرقة/:  كرة قدماسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2 

 هدف املقرر -2

 

 العلوم المرتبطة برياضة كرة القدم .إمداد الطالب بالمعارف والمعلومات عن  -1

 .فى كرة القدم ةالستخدام وسائل التدريب الحديثإعداد الطالب  -2

  

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

 .وسائل التدريب الحديثة فى كرة القدم تعرف الطالب على 1أ/
 .فلسفة مبادىء الهجوم والدفاع فى كرة القدم  تعرف الطالب على     2أ/
 .  كيفية تخطيط الموسم التدريبى فى كرة القدم على تعرف الطالب 3أ/

 املهارات الذهنية  -ب

 يدرك الطالب عالقة كرة القدم بالعلوم المرتبطة االخرى فى المجال الرياضى.    -1ب/
 .وسائل التدريب الحديثة الختيار أنسبها فى كرة القدم بين  الطالب يميز  -  2ب/
 .يتصور الطالب فلسفة مبادىء الهجوم والدفاع فى كرة القدم – 3ب/ 

 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 . يصمم الطالب برنامج تدريب سنوى لفريق كرة قدم  –1ج/
يطبق الطالب ما تعلمه من معارف ومهارات في إعداد الوحدة التدريبية في كرة    -2ج/

 القدم.
 

 املهارات العامة -د

 ة على العمل الجماعي مع زمالئه .  تقدرو تعامل الطالب -1د

 . دور المعلم أو المدرب أمام أقرانه وتبادل األدوار التعليمية استخدام -2د
 .  من خالل أعداد األوراق الدراسيةاستخدام التعلم الذاتي   -3د
 



 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 
 
 

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 1األسبوع 

 الجزء النظري 
 مقدمة عن العلوم المرتبطة بمجال التخصص الدقيق )كرة القدم(

2 

 2األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم النفس الرياضى 

2 

 3األسبوع 

 الجزء النظري 

 القدم بعلم النفس الرياضى عالقة كرة

2 

 4األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم االدارة الرياضية

2 

 5األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم االدارة الرياضية

2 

 6األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم التدريب الرياضى  

2 

  7األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم التدريب الرياضى    

2 

  8األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم التشريح

2 

  9األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم التشريح  

2 

  10األسبوع 

 الجزء النظري 

 .عالقة كرة القدم بعلم البيولوجي -  

 اوراق دراسية . -

2 

  11األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم البيولوجي  

2 
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  12األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم الفسيولوجى  

2 

  13األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم الفسيولوجى  

2 

  14األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم االحصاء

2 

  15األسبوع 

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بعلم االحصاء  

2 

  16األسبوع 

 الجزء النظري 
 تقييم تحريرى

2 

  17األسبوع  

 الجزء النظري 

 عالقة كرة القدم بالتربية الصحية  

2 

  18األسبوع  

 الجزء النظري 

  عالقة كرة القدم بالتربية الصحية

2 

  19األسبوع  

 الجزء النظري 
م الحركة والميكانيكا الحيوية فى المجال القدم بعلعالقة كرة 

 الرياضى
 

2 

  20األسبوع  

 الجزء النظري 
م الحركة والميكانيكا الحيوية فى المجال عالقة كرة القدم بعل -

 .الرياضى

 أوراق دراسية . -

2 

  21األسبوع  

 الجزء النظري 
 وسائل التدريب الحديثة فى كرة القدم

2 

  22األسبوع  

 الجزء النظري 
 وسائل التدريب الحديثة فى كرة القدم  

2 

  23األسبوع  

 الجزء النظري 
 فلسفة مبادىء الهجوم والدفاع فى كرة القدم

2 
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  24األسبوع  

 الجزء النظري 
 فلسفة مبادىء الهجوم والدفاع فى كرة القدم

2 

  25األسبوع  

 الجزء النظري 
 تقييم تحريرى 

2 

  26األسبوع  

 الجزء النظري 
 طرق اللعب الحديثة فى كرة القدم  

2 

  27األسبوع  

 الجزء النظري 
 طرق اللعب الحديثة فى كرة القدم 

2 

  28األسبوع  

 الجزء النظري 
  تخطيط الموسم التدريبى فى كرة القدم

2 

  29األسبوع  

 الجزء النظري 
 تخطيط الموسم التدريبى فى كرة القدم 

2 

  30األسبوع  

 الجزء النظري

 تخطيط الموسم التدريبى فى كرة القدم 

2 

 اجمالى عدد الساعات 
60 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 عرض شفهى  -

 أوراق دراسية  -

 محاضرات  -

 دروس عملية -

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب 
ذوي القدرات 

 احملدودة

 ال يوجد 
   

   
 
 

 :تقويم الطالب -7

 توزيع الدرجات -ج التوقيت )األسبوع( -ب املستخدمةاألساليب  -أ

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 العاشر:  األسبوع
 االسبوع : العشرون 

 

 درجات 5

 درجات 5

 
أعمال 

 السنة

 درجات  5 السادس عشر األسبوع:  تقييم 
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 االسبوع : اخلامس والعشرون (تطبيقي-حتريري)
 

 درجات  5

 درجات 10 الدراسيخالل الفصل  مناقشة وحوار

 درجة 70 الثانى الفصل الدراسي االمتحان التحريري النهائي

 

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 مذكرات -أ
 اليوجد

 

 كتب ملزمة -ب
 

 ال يوجد

 كتب مقرتحة -ج

 
، منشأة المعارف، أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته( :   2001امرهللا البساطى ) -   -

 اإلسكندرية.

 

، ماهى للنشر االتجاهات الحديثة فى تخطيط وتدريب كرة القدم "  (2013) حسن أبو عبدة -

 والتوزيع، اإلسكندرية.

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.برامج التدريب السنوي في كرة القدم:  ( 1997)  حنفى مختار -     ..

فسيولوجيا التدريب فى كرة :  (1994أبو العال أحمد عبدالفتاح ، ابراهيم حنفى شعالن ) -
 ، دار الفكر العربى القاهرة . القدم

 

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -د

 
http://www.efa.com.eg -  

http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id- 

http://ar.fifa.com    

 املادة منسق
 حممود احلوفى أ.د / 

 التوقيع )                                                      (

 رئيس القسم
 حممد طلعت أبواملعاطيأ.د / 

 (                       التوقيع )                                     
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